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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μια ημέρα - 7 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
• Σε προϊσταμένους και σε στελέχη της Διεύθυνσης

Ανθρώπινου Δυναμικού, ή και σε στελέχη
Λογιστηρίων που ασχολούνται με τα μισθολογικά και
λοιπά εργατικά θέματα

• Σε προϊσταμένους και στελέχη επιμέρους τμημάτων
των επιχειρήσεων, που διαχειρίζονται ομάδες και
επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα που
σχετίζονται με την διαχείριση του προσωπικού τους

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμε -
τέ χοντες μια επαρκή εικόνα των εργασιακών θεμάτων
που αφορούν κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον Ελληνικό χώρο, βάσει της ιδιαίτερα εκτεταμένης
εμπειρίας και της εξειδικευμένης γνώσης των
στελεχών της εταιρείας μας σε θέματα εργατικού
δικαίου. 

Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας του προγράμματος οι
συμμετέχοντες θα:
• γνωρίσουν το ευρύτερο νομικό πλαίσιο που διέπει τις

εργασιακές σχέσεις
• εξοικειωθούν με την έννοια των συμβάσεων

εργασίας και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους με
βάση το είδος εργασίας, τα χρονικά όρια ισχύος κ.λ.π.

• εξοικειωθούν με θέματα που σχετίζονται με την
καθημερινότητα των σχέσεων εργασίας μέσα στην
επιχείρηση και απασχολούν τις Διοικήσεις
Προσωπικού

Εργασιακά θέματα
για στελέχη επιχειρήσεων
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• Νόμος και Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
• Εξηρτημένη εργασία
• Μισθωτός και εργοδότης (δικαιώματα και υποχρεώσεις)
• Ατομικές συμβάσεις εργασίας (περιεχόμενο των

συμβάσεων, χρονικά όρια κ.λ.π).
• Διαδικασίες πρόσληψης
• Αποδοχές εργασίας (τακτικές, δώρα και επιδόματα)
• Ώρες απασχόλησης (υπερεργασία-υπερωρία κλπ.)
• Άδειες- Δικαιολογημένοι και Αδικαιολόγητοι λόγοι

απουσίας
• Ασθένειες, μητρότητα κλπ
• Λύση της σχέσεως εργασίας

Ασπασία Δημοπούλου���������  
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, KPMG

Εισηγήτρια

Συνοπτικό πρόγραμμα


